
Læsegruppe 
 
Læsegruppen er et tilbud til studerende, der vil noget mere med deres uddannelse, 
og som har lyst til at udfordre sig selv ved at læse op på og diskutere den nye 
forskning inden for området medier og journalistik. Der er begrænsede pladser i 
gruppen, så der er god tid til diskussion og refleksion. 
 Læsegruppen vil løbe over efterårssemestret 2015, hvor vi mødes tre gange. Til 
hver gang læses 100-150 sider fra en vigtig, nyere bog inden for det journalistiske 
felt, som danner udgangspunkt for en åben diskussion af centrale tendenser og 
udviklinger inden for medierne og journalistikken. Der er altså ikke tale om 
forelæsninger, men om en mere uformel men dog struktureret samtale om det læste. 
Aktiviteten faciliteres af adjunkt Aske Kammer, som er forsker og underviser i 
digital journalistik, men læsegruppens succes står og falder med de studerendes 
aktive deltagelse. 
 Der gives ikke ECTS-point for aktiviteterne i læsegruppen. 
 Deltagerne i læsegruppen skal selv sørge for at anskaffe sig læsestoffet (noget af 
det er gratis tilgængeligt online). 
 
Møderne i læsegruppen finder sted på SDU og varer op til to timer. De præcise 
datoer for læsegruppens aktiviteter i efteråret 2015 kommer senere (inden 
sommerferien), men indholdet er allerede nu på plads: 

• 1. møde (oktober): Velkomst. Vi diskuterer Tell Everyone af Alfred Hermida, 
som besvarer spørgsmålet om, hvorfor folk er så interesserede i at dele 
forskellige typer indhold (især på de sociale medier). 

• 2. møde (november): Vi diskuterer Can Journalism Survive? af David Ryfe, 
som er en undersøgelse af, hvordan (/hvorvidt) nyhedsredaktioner omstiller 
sig til den digitale tidsalder, og af hvordan fremtiden ser ud for 
journalistikken og nyhedsmedierne. 

• 3. møde (december): Vi diskuterer The Media Welfare State af Trine 
Syvertsen, Gunn Enli, Ole J. Mjøs og Hallvard Moe, som udforsker 
forholdet mellem velfærdsstaten og medierne i en skandinavisk kontekst. 

 

 



 
Den primære målgruppe for læsegruppen er kandidat-studerende ved Center for 
Journalistik – men dygtige studerende på bacheloruddannelsen og på 
Statskundskab er naturligvis også velkomne og vil også kunne få noget ud af det. 
Endelig opfordres andre forskere ved instituttet til at deltage i læsegruppen i det 
omfang, der er ledige pladser. Af hensyn til dynamikken i læsegruppen og ønsket 
om, at der netop skal være tale om samtale, kan der dog maksimalt være 14 
deltagende studerende; hvis der er flere tilmeldte, kan der oprettes en venteliste. 
Tildeling af pladser foregår efter ”først-til-mølle”-princippet, men studerende fra 
Journalistik har dog fortrinsret til deltagelse i læsegruppen. 
 Tilmelding sker via det link, som er sendt ud af Center for Journalistik. 
 
Jeg glæder mig til det. Vel mødt. 
 
 
 
/Aske Kammer, juni 2015 
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